
KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
W KL VII i VIII SP nr 12 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.  

2. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6.  

3. Uczeń ma prawo do 2  nieprzygotowań z odpowiedzi ustnej w trakcie semestru. 
Powinien zgłosić nieprzygotowanie w czasie czytania listy obecności. Po 
wykorzystaniu dozwolonej liczby nieprzygotowań i ponownym nieprzygotowaniu do 
zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (cząstkową).  

4. Uczeń ma prawo do 3 nieprzygotowań z zadań domowych w trakcie semestru. 

5. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji, w trakcie której ma miejsce 
zapowiedziany sprawdzian wiadomości (ustny lub pisemny) lub kartkówka.  

6.  Sprawdziany pisemne dotyczące materiału z całego działu są zapowiadane dwa 
tygodnie  wcześniej, sprawdziany ustne 1 tydzień wcześniej-uczniowie znają zakres 
materiału i kryteria wymagań (patrz: dziennik elektroniczny); kartkówki (10-15 min.)  
są zapowiadane w zależności od stopnia trudności omawianego na lekcji materiału i 
obejmują materiał zrealizowany najwyżej na trzech ostatnich jednostkach lekcyjnych. 
(terminy patrz: dziennik elektroniczny) 

7. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian pisemny z przyczyn losowych, zalicza go w terminie 
maksymalnie 2 tygodni od pojawienia się w szkole. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian 
ustny, kartkówkę zalicza je w ciągu 1 tygodnia od pojawienia się w szkole. W 
dzienniku elektronicznym pojawi się „0” zamiast oceny, a obok  termin zaliczenia. 

8. Ocenę niedostateczną otrzymaną ze : 

• sprawdzianu pisemnego uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić w terminie 2 
tygodni od rozdania ocenionej pracy 

•  odpowiedzi ustnej, sprawdzianu ustnego lub kartkówki uczeń ma prawo 
jednokrotnie poprawić w ciągu 1 tygodnia od otrzymania oceny negatywnej 

W dzienniku elektronicznym pojawi się ocena  „1”, a  obok termin zaliczenia. 

9. Brak zaliczenia sprawdzianów i kartkówek wpływa na obniżenie oceny semestralnej i 
końcowej z j.niemieckiego dotyczy to szczególnie uczniów, którzy wagarują.  

10. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione.  

11. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz uzupełniania go w 
przypadku nieobecności w szkole.  

12. Uczeń ma prawo wglądu do pracy i zapoznania się z błędami, ewentualne wyjaśnienie 
ich przez nauczyciela.  



Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

odpowiedzi ustne:  
 
obejmują materiał zrealizowany na trzech ostatnich jednostkach lekcyjnych.. 
Odpowiedzi ustne oceniane są wg. kryteriów określonych w wymaganiach na 
poszczególne stopnie. 

 
sprawdziany ustne w formie dialogów i opisów obrazków:  

 
są bardzo ważnym elementem, pozwalającym sprawdzić  umiejętność      posługiwania  
się w sposób praktyczny słownictwem nabytym na lekcjach j.niemieckiego, a także 
umiejętność budowania mniej lub bardziej  poprawnych konstrukcji zdaniowych. 

prace pisemne :  

-prace klasowe  
-kartkówki  (10-15min.)  
 
Prace pisemne ocenia się następująco:  
91-100% -bardzo dobry  
75- 90% - dobry  
51-74% - dostateczny  
34-50% - dopuszczający  czyli  1/3 ilości wszystkich punktów +1pkt 
33% - niedostateczny   czyli 1/3  ilości wszystkich punktów 

aktywność na lekcji  

pięć  „plusów” - ocena bardzo dobra  

pięć  „minusów” - ocena niedostateczna  

praca w grupie :  

ocenia się umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, korzystania z 
różnych źródeł informacji np. słownik języka niemieckiego, efektywność, stopień 
zaangażowania, umiejętność prezentacji zrealizowanego zadania. 

prace domowe :  

Ocenia się poprawność rzeczową, estetykę, umiejętność prezentacji. Za zrobione zad. 
domowe uczniowie otrzymują „+”, za ich brak „-„. Zebranie sześciu „+” ozn ocenę 
bdb; sześciu „-„ ocenę ndst. 

aktywność pozalekcyjna - udział w konkursach  

• szkolnym:  

-wyniki najwyższe (trzy pierwsze miejsca) ocena celująca  

-wyniki na poziomie wyższym niż przeciętny - ocena bardzo dobra 



• pozaszkolnym:  

-awans do następnego etapu- ocena celująca 

-udział w eliminacjach wojewódzkich- ocena celująca 

-zdobycie tytułu laureata - ocena celująca na koniec roku szkolnego.  

 
OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 
 
 
OCENĘ        CELUJĄCĄ 
 
OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  
- samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji,  
- zdobywa informacje potrzebne do rozwijania zainteresowań przedmiotowych,  
- uczestniczy w konkursach oraz turniejach języka niemieckiego 
- bierze bardzo aktywny udział w czasie lekcji języka niemieckiego 
- bezbłędnie i swobodnie posługuje się językiem niemieckim w wypowiedziach pisemnych i ustnych  
- ma bogaty zasób słownictwa, który nabywa dodatkowo sam ze źródeł pozalekcyjnych 
- opanował skomplikowane konstrukcje syntaktyczne i gramatyczne i potrafi się nimi posługiwać w sposób 
praktyczny, świadomy i bezbłędny 
- systematycznie przygotowuje się do lekcji języka niemieckiego i odrabia zadania 
OCENĘ           BARDZO DOBRĄ 
 
OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  
-uczestniczy w konkursach i turniejach języka niemieckiego i uzyskuje wyniki na poziomie 
wyższym niż przeciętny 
- bierze aktywny udział w czasie lekcji języka niemieckiego 
-  swobodnie posługuje się językiem niemieckim w wypowiedziach pisemnych i ustnych 
- swobodnie i w miarę bezbłędnie posługuje się słownictwem nabytym na lekcjach języka niemieckiego 
- potrafi samodzielnie skonstruować dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne popełniając przy tym bardzo rzadko 
nieznaczne błędy 
- przeczytanie dłuższego tekstu w sposób poprawny pod względem fonetycznym, intonacyjnym nie sprawia mu 
problemów 
-potrafi swobodnie i bezbłędnie budować proste jak i skomplikowane konstrukcje zdaniowe 
- systematycznie doskonali swój warsztat pracy przygotowując się solidnie z lekcji na lekcję, odrabia na bieżąco 
zadania domowe 
 
 
OCENĘ          DOBRĄ 
 
OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  
- bierze aktywny udział w czasie lekcji języka niemieckiego 
- posługuje się słownictwem nabytym w czasie lekcji w miarę swobodnie ale nie bezbłędnie pojawiają się drobne 
błędy w wymowie i pisowni  
- potrafi skonstruować bezbłędnie pod względem fonetycznym i gramatycznym krótkie wypowiedzi ustne, dłuższe 
wypowiedzi nie są wolne od błędów zarówno gramatycznych jak i fonetycznych, brak też swobody wypowiedzi 
-przeczytanie krótkiego tekstu odbywa się w sposób prawidłowy, w dłuższych tekstach pojawiają się drobne błędy 
natury intonacyjnej i fonetycznej ale tekst jest odczytany w sposób płynny i swobodny 
- potrafi bezbłędnie budować proste konstrukcje gramatyczne, zbudowanie poprawnych lecz bardziej 
skomplikowanych konstrukcji gramatycznych sprawia mu trudność ale zna zasady ich tworzenia  



- systematycznie przygotowuje się do lekcji, odrabia sumiennie zadania aczkolwiek zawierają one niewielkie błędy  
 
 
OCENĘ             DOSTATECZNĄ 
 
OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania 
-  nie bierze zbyt aktywnego udziału w lekcjach, jego aktywność ma charakter „nierówny”, są 
lekcje ( na ogół te o mniejszym stopniu trudności), w których w miarę chętnie bierze udział ale 
ta aktywność pojawia się rzadko i jest krótkotrwała 
- ma problemy z przyswojeniem słownictwa pojawiającego się na lekcjach, nie potrafi go także 
bezbłędnie zastosować w praktyce, używa słownictwa popełniając błędy natury fonetycznej, 
intonacyjnej  
- korzysta z pomocy nauczyciela w budowaniu krótkich, poprawnych pod względem 
gramatycznym, fonetycznym, wypowiedzi ustnych, widoczny jest brak  swobody wypowiedzi 
- czyta krótkie teksty popełniając przy tym niezbyt często błędy 
- potrafi budować proste konstrukcje gramatyczne ale popełnia przy tym dość dużo błędów, zna 
teoretyczne zasady budowania skomplikowanych konstrukcji gramatycznych ale nie potrafi 
samodzielnie zastosować wiedzy teoretycznej w praktyce, korzysta z pomocy nauczyciela 
- nie przygotowuje się systematycznie do lekcji, ale odrabia zadania domowe, które zawierają 
dość dużo błędów 
 
 
OCENĘ              DOPUSZCZAJĄCĄ 
 
OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
 - ma braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach programowych, ale nie 
przekreślają one dalszego kształcenia,  
- rzadko bierze aktywny udział w lekcji, na ogół musi być wyznaczany do odpowiedzi 
- ma ubogi zasób słownictwa, stosując poznane na lekcjach słownictwo popełnia bardzo dużo błędów 
- korzysta z pomocy nauczyciela przy budowaniu krótkich wypowiedzi, nie rzadko popełniając przy tym błędy 
natury gramatycznej i fonetycznej 
- czyta krótkie teksty popełniając często błędy 
- korzysta z pomocy nauczyciela przy poprawnym  budowaniu prostych konstrukcji gramatycznych, ma problemy 
z przyswojeniem zasad dotyczących konstruowania skomplikowanych form gramatycznych 
- nie przygotowuje się systematycznie do lekcji, ale odrabia zadania domowe 
 
 
 
 
 
 
OCENĘ              NIEDOSTATECZNĄ 
 
OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
-nie opanował wiadomości i umiejętności programowych w zakresie podstawowym niezbędnych do dalszego 
kształcenia,  
-nie bierze aktywnego udziału w lekcjach 
- nie przyswoił w ogóle słownictwa poznanego na lekcjach 
- nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela zbudować krótkiej wypowiedzi 
-nie potrafi przeczytać krótkiego tekstu 
- nie przyswoił zasad budowania prostych konstrukcji gramatycznych i nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela 
ich zbudować w sposób poprawny 
- nie przygotowuje się do zajęć, nie odrabia zadań domowych 
 
 



 
 

SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ  
I KOŃCOWOROCZNEJ  

Przy ustalaniu oceny semestralnej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę 
oceny ucznia uzyskane z poszczególnych obszarów działalności wg następującej kolejności:  
 
- prace klasowe, sprawdziany ustne (dialogi, opisy obrazków) i  kartkówki 
-odpowiedzi ustne 
-aktywność na zajęciach  
-aktywność pozalekcyjna  
-prace domowe (ustne, pisemne, krótkoterminowe, długoterminowe)  
 
Bardzo ważnym elementem są również zaangażowanie, praca, starania i rzetelność 
ucznia.  
 
 
 
 
 Joanna Smolka 
 
 


